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چكيده طرح:
طیـف سـنجى رامـان بخشـى جدايى ناپذيـر از تحقیقـات گرافـن اسـت. رامـان بـرای تعییـن تعـداد و جهت گیـری اليه ها، 
كیفیـت و نـوع لبـه، و اثرات آشـفتگى مانند میدان های الكتريكى و مغناطیسـى، فشـار، اختالل و گروه  های عاملى اسـتفاده مى 
شـود. ايـن فراينـد بـه نوبه خـود، ديدی نسـبت به تمـام آلوتروپ هـای كربـن پیونـدی SP2 فراهم مى كنـد زيـرا، گرافن بلوک 
اساسـى سـاختمان ايـن نـوع كربن مى باشـد. در اين طـرح فرآيندهای فیزيكـى ضروری، كه اهمیت آنها به تازگى شـناخته شـده 
اسـت، ماننـد انـواع مختلفـى از نقـش رزونانس و نقش تداخـل كوانتومى، را توصیف مى شـود. تمامى مفاهیم اساسـى و نمادها را 
به روز رسـانى شـده و يك اصطالح كه قادر به توصیف هرگونه نتیجه از متون باشـد، پیشـنهاد شـده اسـت. سـرانجام پتانسـیل 

طیف سـنجى رامـان برای مـواد اليه  ای از گرافن را برجسـته گرديده اسـت.

زندگي نامه:
آندريا سى فراری )ACF( استاد فناوری نانو در دانشگاه 
كمبريج است. او مدير مؤسس مركز گرافن كمبريج و مركز 
EPSRC برای آموزش دكتری در فناوری گرافن است. 

وی رئیس هیئت مديره و مسئول علم و صنعت، نخبه 
گرافن اتحاديه اروپا بوده و توسط كمیسیون اروپا به عنوان 
"بزرگت رين جايزه پژوهش برتر در تاريخ" توصیف شده 
است. دكتر فراری دارای سه امتیاز ERC، دريافت كننده 
  ERC تأيیديه  دارای  و   ERC شروع   ،ERC همكاری 
جهانى  پیشرو  يك  او  مى باشد.  مالى  نظركمك های  از 
از  بسیاری  در  است،  گرافن  مهندسى  در  شده  شناخته 
جريان های فعلى از تولید انبوه، از طريق شناسايى مقیاس 
انبوه توسط ابزارهای نوری و طیف سنجى، تا استفاده آن 
در كامپوزيت، وسايل الكترونیك مطبوع و انعطاف پذير، 
ساختارهای  میكروكاواک ها،  نوری،  آشكارسازهای  لیزر، 
نويسنده  مى باشد.  پیشگام  يافته  افزايش  پالسمونیك 
بیش از سیصد و سى مقاله و دويست و بیست يادداشت 
عمومى )plenary(، يادداشت های كلیدی )keynote( و 
سخنرانى كلیدی كنفرانس ها در اين زمینه است. كرد. وی 
در سال های 2014، 2015، 2016 در فهرست پژوهشگران 
پر استناد تامسون رويترز قرار گرفت. به  عنوان چند نمونه، 
جايزه  لورهولم،  فیلیپ  جايزه  كوری،  ماری  عالى  جايزه 
 )royal society( سلطنتى  انجمن  تحقیقات  شايستگى 
علوم   دكترای  اروپا-40،  اتحاديه  مواد  جايزه  ولفسون، 
)SCD( كمبريج، جايزه چارلز E. Pettinos از انجمن كربن 

آمريكا را دريافت كرده است

رتبه دوم 
پژوهش هاي بنيادي

گروه تخصصى فناورى نانو

● عنـوان طـرح:  طیـف سـنجی رامان به عنـوان یک ابـزار همـه کاره برای مطالعـه خواص 
گرافن و مـواد مرتبط

● پژوهشگر: دکتر آندریا سي فراري
● کشور:   ایتالیا/ انگلستان

● رشته:  فناوري نانو
● موسسه علمي :  دانشگاه کمبریج، کمبریج، انگلستان




